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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                 VE -21

Zhodnotenie technologických parametrov kvality krajových odrôd pšenice
letnej za obdobie rokov 1998-2001

doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. (1998-2000) a kol.

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Agronomická fakulta, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract
The aim of the research programme named Preservation and protection of endangered plant genotypes in
Slovakia is to analyse the technological quality of 35 regional wheat cultivars and to recommend suitable
genotypes for breeding for different applications. 

We analysed 35 wheat cultivars, 4 of them were considered as standards („Astella“, „Ilona“, „Samanta“,
„Šárka“) and the others were original old cultivars of wheat. From the old cultivars we chose such materials
which will be suitable for breeding current cultivars with the aim of modifying the technological quality of
wheat. In all cultivars we have studied wet gluten content (in dry matter), extensibility of gluten, swelling of
gluten, sedimentation test (SDS), falling number. 

From 31 regional old cultivars of wheat the following seven cultivars are suitable for classic baking (bread,
bakery products) : „Hatvani 5612“, „Mindeszentpusztai“, „Szekacz 19“, „Automne rouge Barbu“, „Dolis –
Puri 35/4“, „Brauner Fuchs“, „Hessische Landsorte“. All mentioned genotypes were characterized by a high
content of wet gluten (over 30%) and an excellent swelling ability. The values of the SDS test varied over
45 cu cm . 

Three genotypes can be used for the production of biscuits, crackers, etc.: „Židlochovická osinatá“,
„Visperterminen“ and „Baltischer Ww“. For these land varieties a high gluten extensibility, a very low
gluten swelling and low values of the SDS test were analysed.

The genotypes favourable for baking and for the production of biscuits, crackers etc. were subjected to a
pharinographic evaluation and a baking trial. 

Based on a rheological analysis, five out of ten cultivars belonged to the quality group B1 („Hatvani 5612“,
„Mindeszentpusztai“, „Szekacz 19“, Brauner Fuchs“ a „Visperterminen“), three to the quality group B2
(„Automne rouge Barbu“, „Hessische Landsorte“ a „Židlochovická asinatá“) and two to the quality group
C1 („Dolis - Puri 35/4“ a „Baltická Ww“). The group C1 is qualified as a non-baking wheat. 

For a baking experiment the grains were milled and used for making loaves. We evaluated baked loaves by
the means of subjective and objective methods. Specific volume of evaluated loaves was not satisfactory
with the exception of the cultivars „Szekacz 19“ and „Brauner Fuchs“, bulc productivity was low but still
acceptable. Loaves baked from flour of  „Automne rouge Barbu“ had very good cambering (heigh/width
ratio). Loaves baked from cultovars „Hatvani 5612“ and „Dolis Puri“, had low but still acceptable
camvering. Other cultivars had very low – unacceptable cambering. The baking experiment did not comfirm
the high quality of the evaluated genotypes predicted by indirect paramete rs.
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According to the subjective evaluation of the baked loaves there were big differences among the analyzed
cultivars. The best sensory qualities had the cultivar „Mindeszentpusztai“, the worst „Automne rouge
Barbu“. Other cultivars showed average, satisfactory to very good qualities.

Key words: regional wheat cultivars, technological quality, sedimentation value, falling number, baking
trial, rheological analysis
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4. Ciele vecnej etapy 
Zhodnotenie základných technologických parametrov krajových odrôd pšenice letnej:

a) po zbere analyzovať vzorky na základné technologické parametre obchodné a mlynárske (vlhkosť,
objemová hmotnosť, prímesi a nečistoty) a pekárske, resp. pečivárske (obsah lepku a jeho vlastnosti,
sedimentačný test, číslo poklesu, reologické vlastnosti cesta, pekársky pokus)

b) na základe získaných výsledkov charakterizovať niektoré cenné vlastnosti  starých odrôd

c) v spolupráci s ŠS Hordeum Sládkovičovo vypracovať komplexné charakteristiky starých odrôd pšenice

d) komplexne charakterizovať overované odrody z hľadiska možnosti ich ďalšieho využitia.

5. Dosiahnuté výsledky
Cieľom vecnej etapy, ktorá je riešená na KSSRP, je analyzovať technologickú kvalitu vybraných genotypov
európskych krajových a pôvodne šľachtených odrôd pšenice letnej a vytipovať tie z nich, ktoré sú vhodné
na konkrétny účel využitia, čiže svojimi vlastnosťami sú predurčené na špecializované využitie.

V prvom roku riešenia vecnej etapy sme mali k dispozícii 124 genotypov, z ktorých sme na ďalšie
sledovanie vybrali 35. Z týchto 35 odrôd sú štyri pokladané za štandardy, ide o odrody: „Astella“, „Ilona“,
„Samanta“, a „Šárka“, a ostatné sú pôvodné staré krajové genotypy. Ich názvy sú uvedené v tabuľke 1. 

V rokoch 1998 a 1999 sme na posúdenie technologickej kvality týchto genotypov uskutočnili vybrané
analýzy, ktorých cieľom bolo charakterizovať odrody z hľadiska ich vhodnosti pre určený spôsob
spracovania. Zistené hodnoty vybraných ukazovateľov (priemery za roky 1998 a 1999) sú uvedené v
tabuľke 1.

V súčasnosti platná norma STN 46 1100-2 Zrno potravinárskej pšenice stanovuje podmienky pre nákup a
dodávanie zrna pšenice letnej (Triticum aestivum L.), ktorá je určená na potravinárske účely v štyroch
triedach kvality: E (elitná), A (zlepšujúca), B (štandardná), P (slabá pečivárenská).

V zmysle tejto normy sme vo vzorkách hodnotili nasledujúce ukazovatele: vlhkosť, obsah mokrého lepku v
sušine (Go test), sedimentačnú hodnota (SDS test) a číslo poklesu. 

Vlhkosť všetkých analyzovaných vzoriek zodpovedala požiadavkám. Obsah mokrého lepku v žiadnej z
hodnotených vzoriek nebol pod 22 %, čo by bolo menej ako vyžaduje STN pre triedu kvality P. Viac ako 30
% lepku (vrátane) sme zistili v prevažnej väčšine vzoriek (31 z 35) s výnimkou troch kontrolných
(„Astella“, „Ilona“, „Samanta“) a nemeckej odrody „Hessische Landsorte“. Obsah lepku nad 30 % tieto
odrody zaraďuje do triedy kvality E a svedčí o vysokom obsahu bielkovín, najmä zásobných (gliadínov a
glutenínov), ktoré sú dôležité predovšetkým z hľadiska pekárskeho využitia odrôd. Okrem množstva lepku
je veľmi dôležité aj stanovenia jeho vlastností, najmä ťažnosti a napúčavosti. Pri hodnotení ťažnosti lepku
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v cm sme zistili, že žiadna z pšeníc nemala krátky lepok (pod 5cm), zato ťažnosť nad 15cm sme zistili pri
13 odrodách. Tieto odrody by z dôvodu vysokej ťažnosti lepku boli vhodné najmä na prípravu špeciálnych
pečivárskych výrobkov, pri ktorých je ťažnosť žiadúca a je podmienkou kvalitného výrobku, napr.
lístkového cesta.

Napučiavanie je vlastnosť lepku, ktorá nás informuje o jeho kvalite a vhodnosti na využitie v pekárstve a
pečivárstve a prikladáme mu veľký význam. Pokiaľ má napučiavanie lepku hodnotu 13 cm3 a viac, pšenicu,
z ktorej bol vypratý, označujeme ako veľmi dobrú. Do tejto kategórie patria nasledovné zo sledovaných
odrôd : „Astella“, „Ilona“, „Samanta“, „Šárka“ (kontrolné), ďalej „Bílá od Dukovan“, „Automne rouge
Barbu“, „Brauner Fuchs“, „Hessische Landsorte“, „Hatvani 5612“, „Mindeszentpusztai“, „Szekacz“ a
„Zarja“. Zaujímavé je, že vôbec najvyššiu hodnotu napúčavosti sme zistili pri odrode „Hessische
Landsorte“, v ktorej obsah lepku bol nižší ako pri ostatných. Z uvedeného vyplýva, že lepku mala táto
odroda menej, ale bol veľmi kvalitný, s vysokou napúčavosťou. Pokiaľ napučiavanie lepku bolo v
hodnotách 11 – 12 cm3 , pšenicu pokladáme za dobrú. Odrody, ktoré mali hodnotu napučiavania v rozpätí
9 – 10 cm3 patria medzi pšenice stredné. Niektoré z odrôd mali napúčavosť nízku (nižšiu ako 8 cm3),
prípadne nulovú (lepok sa úplne rozplynul) a kvalita lepku bola podradná – tieto by nebolo možné využiť
ako kvalitné suroviny pre pekársky priemysel.

Hodnota sedimentačného testu by sa v zmysle normy mala pohybovať nad 40 cm3 (P), resp. nad 45 cm3

(B), nad 50 cm3 (A), nad  55 cm3 (E). Do elitnej triedy kvality by sme na základe tohoto ukazovateľa mohli
zaradiť odrody: „Šárka“ (kontrolná), „Slovenská 777“,„Automne rouge Barbu“, „Barbu du
Maconnais“,„Brauner Fuchs“, „Hessische Landsorte“, „Szekacz 19“. Do triedy P (pečivárenské) by patrili
nasledovné: „Ilona“ (kontrolná), „Chlumecká 12“, „Vouska z Třemošnice“, „Bergland“, „Tschermaks
Marchfelder“, „Visperterminen 640 E“, „Stepowa“ a „Landevete fran Halland“. Nevhodné pre
potravinárske využitie (napúčavosť pod 40 cm3) bolo 5 odrôd, najnižšiu hodnotu sme zistili pri Baltischer
Ww, len 26 cm3. 

Číslo poklesu, ktoré je ukazovateľom enzymatickej aktivity vzoriek, sa pohybovalo v hodnotách od 168 s
do 366 s, čo je v rozpätí uvádzanom normou pre potravinársku pšenicu (najmenej 250 s pre triedu kvality E,
viac ako 160 s pre triedu kvality P).

Množstvo škrobu kolísalo v hodnotách od 65,1 % do 75,8 %, zo starých genotypov malo hodnotu škrobu
nad 68 % 13 odrôd.

Na základe nepriamych ukazovateľov pekárskej kvality boli vytypované ako najvhodnejšie na pekárske
využitie nasledovné odrody: „Brauer Fuchs“, „Hatvani 5612“, „Mindeszentpusztai“, „Szekacz 19“,
„Automne Rouge Barbu“, „Hessische Landsorte“ a „Dolis Puri 35/4“. V múkach pripravených z týchto
pšeníc boli uskutočnené ďalšie analýzy - na valorigrafe sme zistili a hodnotili reologické vlastnosti cesta,
bola stanovená väznosť (%), vývin cesta, stabilita cesta, zmäknutie, P1, P2 (cm2), valorigrafická hodnota,
Kopetzovo číslo (tabuľka 2) a bol realizovaný pekársky pokus, ktorý je priamou metódou stanovenia
pekárskej kvality.

Zo siedmich odrôd určených na pekárske využitie na základe nepriamych ukazovateľov štyri patria
z hľadiska vyhodnotenia reologickej analýzy do akostnej skupiny B1 („Hatvani 5612“,
„Mindeszentpusztai“, „Szekacz 19“, Brauner Fuchs“), dve do akostnej skupiny B2 („Automne rouge
Barbu“, „Hessische Landsorte“) a jedna do akostnej skupiny C1 („Dolis - Puri 35/4“), táto je v zmysle
metodiky kvalifikovaná už ako nepekárska pšenica. 

Na základe ďalších hodnotených ukazovateľov: väznosti múky, vývinu cesta, stability cesta, poklesu
konzistencie a Kopetzovho čísla môžeme skonštatovať, že najsilnejšími a teda najvhodnejšími pšenicami na
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priemyselné pekárske spracovanie sú odrody „Szekacz 19“, „Hatvani 5612“, „Mindeszentpusztai“, príp. aj
„Brauner Fuchs“, ostatné sú prevažne stredné, až slabé.

Z hľadiska pečivárskeho využitia sa ako najvhodnejšie na základe predtým uskutočnených stanovení javili
odrody „Baltischer Ww“, „Visperterminen“ a „Židlochovická jubilejná osinatá“, v ktorých sme tiež
uskutočnili reologickú analýzu. Väznosť týchto odrôd bola silná, ostatné parametre však boli hodnotené
prevažne ako slabé, „Visperterminen“ bola zatriedená do akostnej skupiny B1 a „Baltischer Ww“ do C1.

Všetky vybrané vzorky zŕn boli zomleté na požadované frakcie a spracované podľa metodiky na klonky,
ktoré boli po upečení hodnotené objektívnymi aj subjektívnymi metódami (tabuľka 3, tabuľka 4).

Výsledky objektívneho hodnotenia pekárskeho pokusu sú uvedené v tabuľke 3. Bola hodnotená hmotnosť
bochníkov pred upečením, po upečení, objem výrobku, merný objem na 100 g múky, objemová výdatnosť
na 100 g výrobku a pomer medzi výškou a šírkou, tzv. klenutie. Čím je hodnota merného objemu,
objemovej výdatnosti a klenutia vyššia, tým je lepšia pekárska akosť hodnotenej múky. 

Merný objem hodnotených bochníkov bol veľmi slabý (nevyhovujúci), iba v prípade odrôd „Szekacz 19“ a
„Brauner Fuchs“ bol slabý. Aj objemovú výdatnosť môžeme klasifikovať ako slabú, ale ešte vyhovujúcu,
najvyššiu hodnotu tohoto ukazovateľa mala odroda „Szekacz“. Veľmi dobré klenutie mali bochníky
upečené z múky odrody „Automne rouge Barbu“, slabé, ale vyhovujúce klenutie mali bochníky z odrôd
„Hatvani 5612“ a „Dolis Puri“, ostatné mali veľmi slabé, nevyhovujúce klenutie. Celkovo možno povedať,
že pekárskym pokusom sa nezistila vysoká kvalita hodnotených genotypov, hoci nepriame ukazovatele ju
naznačovali.

Na základe subjektívneho hodnotenia upečených pokusných bochníkov (tabuľka 4), v rámci ktorého sa
hodnotila farba kôrky, vzhľad, vôňa, chuť, pružnosť striedky a na záver celková prijateľnosť, možno
povedať, že medzi skúmanými odrodami boli výrazné rozdiely. Najlepšie senzorické vlastnosti mala odroda
„Mindeszentpusztai“, najhoršie odroda „Automne rouge Barbu“, pri ostatných boli hodnotené vlastnosti
primerané (uspokojivé), prípadne dobré, až veľmi dobré.

Na záver možno konštatovať, že z genetického materiálu, ktorý sme v rámci rozsiahlejšej práce hodnotili
z hľadiska rôznych úžitkových smerov je možné vybrať určité genotypy, ktoré by boli zaujímavé pre ďalšie
šľachtenie s cieľom vniesť do súčasného odrodového sortimentu určité špecifické želané vlastnosti. Ide
napr. o špeciálne tzv. pečivárske pšenice určené nie na klasické pekárske spracovanie, ale na výrobu
keksov, oblátok, krekrov, lístkového cesta atď. Ďalším úžitkovým smerom je cestovinárska výroba, ale aj
získavanie škrobu, výroba liehu a pod.

Zo skúmaného sortimentu starých krajových genotypov sa na základe komplexného zhodnotenia ako
najvhodnejšie pre potravinárske využitie (pekárske technológie) ukazujú odrody „Szekacz 19“, „Hatvani
5612“ a „Brauner Fuchs“.
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Tabuľka 1: Technologická kvalita hodnotených odrôd pšenice letnej 

Mokrý Ťažnosť Napúčavosť SDS- Číslo Obsah

Genotyp lepok (%) lepku (cm) lepku (ml) test (ml) poklesu (s) škrobu (%)

Astella 22,6 10,5 15,0 45,5 200,0 75,8
Ilona 26,1 11,0 14,0 43,5 271,5 71,6
Samanta 26,7 11,5 15,5 51,5 308,6 72,6
Šárka 30,0 11,5 11,0 56,5 320,0 69,9
Bílá od Dukovan 30,9 11,0 13,0 49,5 318,0 67,3
Chlumecká 12 34,0 13,5 13,5 42,5 327,0 67,6
Slovenská 777 39,7 12,5 9,5 61,5 298,5 70,7
Slovenská B 40,9 13,5 10,0 37,5 295,0 66,2
Vouska z Třemošnice 38,5 13,5 3,0 41,0 332,5 69,8
Židlochovická jub.osinatá 36,8 16,0 3,0 39,0 328,0  -
Austro-Bankut Grannen 39,8 16,0 8,0 52,5 330,0 65,7
Bartweizen Linie a 36,4 16,0 0,0 51,0 306,0 69
Bergland 38,8 15,5 9,5 43,0 326,5 68,9
Tiroler Landweiz.aus Wie 39,4 16,0 4,5 49,0 342,5 71
Tschermaks Marchfelder 36,8 15,0 2,5 43,5 323,5 68,2
No.11 (Sofie) 36,0 17,0 5,0 52,5 354,0 70,8
Visperterminen 640E 39,9 17,0 4,0 41,0 167,5  -
Gammel Svensk Landhv. 32,5 16,0 3,5 37,5 311,5 69,8
Automne rouge Barbu 35,1 16,0 15,0 69,0 299,0  -
Barbu du Maconnais 36,2 16,0 5,0 57,5 366,0 67,8
Barbu du Tronchet 38,9 14,5 5,5 38,5 311,0 67,8
Baltischer Ww 35,6 16,5 3,0 26,0 270,0  -
Brauner Fuchs 30,0 9,5 16,0 68,5 353,5  -
Hessische Landsorte 26,0 9,0 20,0 63,0 357,0  -
Hatvani 5612 31,8 11,5 13,4 52,5 352,0  -
Mindeszentpusztai 37,3 13,0 14,5 48,5 293,5  -
Szekacz 19 33,9 14,5 15,5 65,0 326,0  -
Limburgse Kleine Robe 32,5 12,0 8,0 45,0 315,0 67,6
Stepowa 33,6 14,0 5,0 40,0 315,5 68,8
Dolis-Puri 35/4 34,7 14,5 10,0 51,0 282,5  -
Eritrospermum 917 41,4 15,5 0,0 47,5 302,0 69,8
Krymka mestnaja 34,5 17,5 7,5 53,5 337,0 65,1
Ukrajinka 32,9 13,5 9,0 49,0 352,5 68,2
Zarja 34,6 13,0 12,5 52,0 319,5 69,7
Landevete fran Halland 35,6 14,5 0,0 43,5 355,0 70,2
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Tabuľka 2: Výsledky reologickej analýzy múk

Vzorka Vlhkosť Väznosť
(%)

P1
cm2

P2
cm2

KČ VH AS

Szekacz 19 12,1 61,6 7 12,2 69,5 66,2 B1

Hatvani 5612 12,5 61,2 9,1 13,2 67 61,3 B1

Mindeszentpusztai 11,7 63,2 8,6 14 65 62,4 B1

Brauner Fuchs 12,1 53,4 9,1 15,4 60,8 61,3 B1

Automne rouge barbu 12,2 52,2 13,8 18,2 54,5 51,8 B2

Hessische Landsorte 12,7 54 13,6 20,2 49,5 52,2 B2

Dolis Puri 35/4 12,1 60,4 18,8 23,4 41,5 43 C1

Visperterminen 12,6 64,4 10,8 19,4 51,5 57,7 B1

Židlochovická os. 13,4 65 16,3 21,6 46 47,2 B2

Baltischer Ww 12,3 58 25,4 32,9 17,8 32,9 C1

P1, P2 - plocha pri planimetrickom meraní

KČ - Kopetzovo číslo

VH - valorigrafická hodnota

AS - akostná skupina

Tabuľka 3: Výsledky pekárskeho pokusu - objektívne hodnotenie

Genotyp
Hmotnosť
pred upe-
čením (g)

Hmotnosť
po upeče-

ní (g)

Objem
výrobku

(cm3)

Merný
objem

cm3.100g
múky

Objemová
výdatnosť
cm3.100g
výrobku

Pomer
(výška/
šírka)

Szekacz 19 80,25 63,8 187,5 375 293,65 0,425

Hatvani 5612 85,15 70,9 170,0 340 239,77 0,581

Mindeszentpusztai 88,4 72,05 160,0 320 222,06 0,458

Brauner Fuchs 83,6 69,35 180,0 360 259,55 0,493

Automne rouge Barbu 82,0 68,25 162,5 325 242,29 0,716

Hessische Landsorte 86,05 70,95 165,0 330 232,55 0,482

Dolis Puri 35/4 82,0 68,4 170,0 340 248,53 0,593
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Tabuľka 4: Výsledky pekárskeho pokusu - subjektívne hodnotenie
Genotyp Farba

kôrky

Vzhľad Vôňa Chuť Pružnosť

striedky

Celkové

hodnoten.

Szekacz 19 gaštanová uspokojivý málo 

intenzívna

uspokojivá málo

pružná

primerané

Hatvani 5612 bledo

gaštanová

dobrý primeraná uspokojivá málo

pružná

primerané

Mindeszentpusztai gaštanová veľmi dobrý veľmi 

intenzívna

veľmi dobrá pružná najlepšie

Brauner Fuchs bledo

gaštanová

dobrý primeraná dobrá pružná primerané

Automne rouge

Barbu

gaštanová neuspokojivý málo

intenzívna

neuspokojivá málo

pružná

najhoršie

Hessische Landsorte bledo

gaštanová

dobrý primeraná dobrá pružná primerané

Dolis Puri 35/4 gaštanová dobrý primeraná dobrá pružná primerané
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Obrázok 1 : Senzorický profil pokusných bochníkov
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6. Realizačné výstupy (skriptá)

6.1 učebný text – využitie poznatkov pri spracovaní študijnej literatúry Hodnotenie surovín a potravín
rastlinného pôvodu, SPU Nitra, 1999 (2001), Tovaroznalectvo, SPU Nitra 2001

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach  a vo vedeckej a odbornej tlači:

FRANČÁKOVÁ, H. - BOJŇANSKÁ, T. 2000. Evaluation of baking quality characteristics in old European
Wheat Genotypes. In: XIV. International congress Cereal Bread. Technical session Cereal quality . Novi
Sad, 2000, s.29.

FRANČÁKOVÁ, H. - BOJŇANSKÁ, T. - MUCHOVÁ, Z. 2000. Pekárske využitie pôvodných genotypov
pšenice. In: Výživa-Potraviny-Legislatíva. Detva : ES STU Bratislava, 2000, s. 240 - 244. ISBN 80-227-
14440-2.

FRANČÁKOVÁ,H. - BOJŇANSKÁ,T. 2001. The old genotypes of wheat, the sourse of important
qualitative characteristics. Journal of Central European Agriculture, vol.3 - v tlači

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky: nie je

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky:

Pekárska kvalita vybraných genotypov pšenice. Kravčáková Monika (4. roč. TECH), KSSRP, doc. Ing.
Helena Frančáková, CSc.
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Obrázok 2 : Výsledky pekárskeho pokusu

Merný objem Objemová výdatnosť Klenutie (x100)
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10. Zahraničná a domáca spolupráca
Hordeum, s.r.o. - Sládkovičovo - poskytovanie materiálu na rozbory

11. Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov a realizačné výstupy
Po ukončení riešenia VE budú výsledky poskytnuté ŠS (Hordeum Sládkovičovo a Selekt VŠÚ Bučany),
ktoré ich budú môcť využiť pri šľachtení pšeníc pre rôzne úžitkové využitie.

12. Súhrn
Cieľom vecnej etapy, ktorá je riešená na KSSRP, bolo analyzovať technologickú kvalitu vybraných
genotypov európskych krajových a pôvodne šľachtených odrôd pšenice letnej a vytipovať tie z nich, ktoré
sú vhodné na konkrétny účel využitia, čiže svojimi vlastnosťami sú predurčené na špecializované využitie.

Analyzovali sme 35 odrôd pšenice, z ktorých štyri boli pokladané za štandardy („Astella“, „Ilona“,
„Samanta“, „Šárka“). Na posúdenie technologickej kvality hodnotených odrôd uskutočnili vybrané analýzy:
vlhkosť, obsah mokrého lepku v sušine (Go test), sedimentačnú hodnotu (SDS test) a číslo poklesu. 

Z 31 krajových odrôd pšeníc nasledujúcich sedem odrôd bolo vhodných na klasické pekárske použitie :
„Brauner Fuchs“, „Hatvani 5612“, „Mindeszentpusztai“, „Szekacz 19“, „Automne Rouge Barbu“,
„Hessische Landsorte“ a „Dolis Puri 35/4“. Všetky tieto odrody mali vysoký obsah lepku (viac ako 30 %),
výbornú napúčavosť lepku, hodnoty SDS testu sa pohybovali nad 45 cm3.

Tri z odrôd by mohli byť použité na výrobu keksov, krekrov, lístkového cesta a pod.: „Židlochovická
osinatá“, „Visperterminen“ and „Baltischer Ww“. Tieto sa vyznačovali vysokou ťažnosťou lepku, jeho
nižšou napúčavosťou a nižšou hodnotou SDS testu.

V múkach pripravených z týchto pšeníc boli uskutočnené ďalšie analýzy (reologická, pekársky pokus). Na
základe reologickej analýzy môžeme skonštatovať, že päť z 10 hodnotených odrôd patrilo do akostnej
skupiny B1 („Hatvani 5612“, „Mindeszentpusztai“, „Szekacz 19“, Brauner Fuchs“ a „Visperterminen“), tri
do akostnej skupiny B2 („Automne rouge Barbu“, „Hessische Landsorte“ a „Židlochovická asinatá“) a dve
do akostnej skupiny C1 („Dolis - Puri 35/4“ a „Baltická Ww“), tieto sú v zmysle metodiky kvalifikované
ako nepekárska pšenica. 

V rámci pekárskeho pokusu boli podľa metodiky pripravené klonky, ktoré sme hodnotili subjektívnymi a
objektívnymi metódami. Špecifický objem hodnotených kloniek bol s výnimkou odrôd „Szekacz 19“ a
„Brauner Fuchs“ nevyhovujúci, objemová výdatnosť bola slabá, ale ešte vyhovujúca. Veľmi dobré klenutie
mali bochníky upečené z múky odrody „Automne rouge Barbu“, slabé, ale vyhovujúce klenutie mali
bochníky z odrôd „Hatvani 5612“ a „Dolis Puri“, ostatné mali veľmi slabé, nevyhovujúce klenutie. Celkovo
možno povedať, že pekárskym pokusom sa nezistila vysoká kvalita hodnotených genotypov, hoci nepriame
ukazovatele ju naznačovali.

Na základe subjektívneho hodnotenia upečených pokusných bochníkov možno povedať, že medzi
skúmanými odrodami boli výrazné rozdiely. Najlepšie senzorické vlastnosti mala odroda
„Mindeszentpusztai“, najhoršie odroda „Automne rouge Barbu“, pri ostatných boli hodnotené vlastnosti
primerané (uspokojivé), prípadne dobré, až veľmi dobré.

13. Kľúčové slová: pšenica letná; krajové genotypy; technologická kvalita; sedimentačný test; číslo
poklesu; pekársky pokus, reologické vlastnosti.


